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Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 

Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Els Karis, Ine Loijen, 

Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen, Jurre van der Velden, 

Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner Tornij,  

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  

of via Marlène Snelders - Linssen ( 040 - 253 93 19 ). 

Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School. 

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

St. Janstraat 50, 5507 ND, e-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 

Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een 

afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 

De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 
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Mevrouw M.D.M. 
(Miranda) van 
Vlerken-van 
Iersel (52): Lid 
in de Orde van 
Oranje-Nassau 
 
Mevrouw van 
Vlerken is 
secretaris en 
redactielid van de 
Koers van Oers.  
Ze onderhoudt 
mede de website 
van Oerle.info en 
de daarbij 
behorende social 

media (facebook, instagram en twitter). Voor de 
Koers van Oers is zij mede-organisator en 
aanspreekpunt voor de Boekenmarkt Oerle en 
initiator van de Koers voor Kids. 
 
Als bestuurslid van Dorpsvereniging Oerle neemt ze 
ook deel aan verschillende werkgroepen, waaronder 
de werkgroep zwerfvuilactie, welkomstmappen en 
kermis. 
 
In 2017 was ze mede-oprichter van Kunstuitleen 
Veldhoven e.o. waarvoor ze nog steeds allerlei taken 
vervult. 
 
Daarnaast was zij enkele jaren mantelzorger voor 
schoonmoeder, vader en een buurtgenoot. 
 

Lintje voor Miranda en Ine  

Mevrouw W.J.M.B. 
(Ine) Loijen-van 
Boekel (62): Lid in 
de Orde van  
Oranje-Nassau 
 
Mevrouw Ine Loijen-
van Boekel was 

secretaris en is 
vrijwilliger bij 
korfbalvereniging 
B.I.O. in Oerle.  
Sinds 2001 is ze 
bestuurslid en 
vrijwilliger bij 
Stichting Koers van 
Oers. 

Deze stichting verzorgt elf keer per jaar het 
dorpsnieuwsblad. Ine Loijen-van Boekel is 
redactielid, tekstcontroleur en medewerker tijdens 
de boekenmarkt. 
Ook is zij contactpersoon en medebeheerder van de 
Publicatieborden Oerle. Mevrouw Loijen-van Boekel 
beheert drie houten publicatieborden waarop 
verenigingen, stichtingen en andere organisaties 
hun komende activiteiten en evenementen kunnen 
aankondigen.  
 
Daarnaast is Ine Loijen vrijwilliger bij de werkgroep 
‘KerstMeeMekoar’ van Dorpsvereniging Oerle. De 
werkgroep brengt diverse Oerse verenigingen, 
buurten, horeca en individuen samen, weet deze 
enthousiast te maken en bundelt de ideeën tot 
onder andere sfeervolle ‘kerstwandelingen’. 
 

Mevrouw Loijen-van Boekel was ook mantelzorger 
voor haar ouders en haar tante. Zij verzorgde en 
begeleidde haar tante naar huisarts, ziekenhuis en 
podotherapeut. Voor haar ouders verrichtte zij 
allerlei hand- en spandiensten. 
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Pinksterfietstocht Ab Hofman onderscheiden 

Donderdagavond 5 juli 2018 ontving de heer 
Ab Hofman in partycentrum ’t Witven een 
Koninklijke Onderscheiding. Toenmalig 
waarnemend burgemeester Letty Demmers 
reikte de onderscheiding uit in aanwezigheid 
van familie en collega’s. 
 
De heer Hofman (71) is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als 
gemeenteraadslid. Ab Hofman heeft 20 jaar als 
volksvertegenwoordiger zitting gehad in de 
gemeenteraad van Veldhoven. Hij was vanaf 1998 
fractievoorzitter en raadslid van de lokale politieke 
partij Veldhoven Samen Anders (VSA). 

Ab Hofman (rechts) met zijn vrouw (links) en 
voormalig burgemeester Letty Demmers (midden). 
Foto: Jerry Immers. 
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Bron: Koers van Oers,  
Jaargang 34,  
Nummer 4, april 2001 
 
Beste mensen, 
Laatst vroeg mijn petekind waarom ik nog geen 
GSM-utje heb, nadat hij op Kindernet een 
reclameboodschap van Bart Smit (!) had gezien over 
mobiele telefoons. De constatering van Pietje was 
juist. Ik heb er nog geen, een GSM. Toch kwam zijn 
vraag als een verrassing voor mij. Ik doe namelijk 
nooit mee aan hardloopwedstrijden richting de 
telefoon en dus had hij kunnen weten dat 
telefoneren niet mijn grootste hobby is. In 
tegenstelling tot mijn huisgenoot en vele 
landgenoten kan ik de telefoon heel goed horen 
rinkelen zonder meteen de drang te voelen hem op 
op te nemen. Zeker als ik net aan het eten ben of 
met iets bezig ben wat ik belangrijker vind. 
De vraag van Pietje zette me toch aan het 
nadenken. Bijna iedereen die ik ken heeft inmiddels 
zo’n handzaam telefoontje. Bij vele bekenden is 
inmiddels de heup getooid met een moderne versie 
van het cowboygeweer: de GSM. Afgaande op mijn 
telefoonrekening heb ik zelf ook al heel wat 
mobieltjes gebeld. 
 
Waar staan die letters eigenlijk voor? Bij navraag 
kon niemand dat mij vertellen. Toen ben ik gaan 
speuren bij vrienden op het Internet (want mijn huis 
is nog niet op Internet aangesloten). Dit bood 
uitkomst. GSM staat voor Global System for Mobile 
Communications. 
 
Ik vroeg aan de mij bekende GSM-dragers waarom 
ze zo’n zaktelefoontje hadden aangeschaft. Meestal 
leverde dit het antwoord “bereikbaarheid” op. En 
inderdaad op de meest verkeerde momenten zie je 
de huidig generatie “John Wayne” naar de heup 
grijpen. In het restaurant, in de bioscoop, op het 
terras, op de fiets, in de auto, in de kroeg, onder het 
winkelen, tijdens vergaderingen, bij 
sportwedstrijden, in de kantine en zelfs als ze met 
een gewone telefoon zitten te bellen. Laatst had ik 
iemand op bezoek die op drie meter van mijn 
gewone telefoon zat en het hierdoor handiger vond 

Ouw (k)oers 

om zijn vrouw te bellen met zijn eigen mobieltje. En 
nog niet zo lang gelden belde ik een collega op met 
het verzoek of hij mij iets kon toezenden.  
Hij vertelde dat dat moeilijk zou gaan omdat hij in 
de aankomsthal op het vliegveld van Mallorca stond.  
Overal hoor je tegenwoordig de al dan niet zelf 
geprogrammeerde melodietjes; voor mij een teken 
dat er weer iemand bereikbaar moest zijn. Afgaande 
op de inhoud van de gesprekken (je wordt immer 
gedwongen om mee te luisteren), zet ik soms 
vraagtekens bij de dringende noodzaak van de 
bereikbaarheid (“ja, natuurlijk vergeet ik de spuitjes 
niet” of “ja, dat was inderdaad een mooi doelpunt 
van Van Nistelrooij” of “ben je over vijf minuten al 
thuis, gezellig, dan zet ik alvast koffie”).  
Bereikbaar dus. 
 
Dat mobiele telefonie ook erg handig kan zijn is mij 
inmiddels duidelijk geworden. Ik verwacht dat het 
niet lang zal duren dat ik via mijn 06-je verbinding 
zoek met het 06-je van Pietje 
 

Aries 
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Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Veldhoven Verbindt 

Deze prijs is een samenwerking met de Stichting 
Veldhovense Ondernemerstrofee.  
 
Sponsoring 
Er zijn diverse sponsorpakketten beschikbaar.  
Deze staan uitgewerkt op onze website 
www.VeldhovenVerbindt.nl. Voor bestellingen en 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
info@VeldhovenVerbindt.nl  
 
Deelnemers 
Aan Veldhoven Verbindt nemen de volgende 
organisaties deel: Veldhovens Ondernemers 
Contact, JONG! Veldhoven, Rotary Veldhoven, Lions 
Club de Keersop, Drukke Dames Netwerk, 
Vereniging Ondernemers Citycentrum, HOG de 
Kempen, Ronde Tafel Veldhoven, Ladies Circle de 
Kempen, Parkmanagement Veldhoven, 
Ondernemersvereniging Veldhoven Dorp, Koninklijke 
HORECA Nederland (Veldhoven) en de gemeente 
Veldhoven. 

Aankondiging 
 

Veldhoven Verbindt 
Veldhoven Verbindt is een platform van alle 
Veldhovense netwerk- en serviceclubs, 
ondernemersverenigingen en de gemeente 
Veldhoven.  
Doel van de samenwerking is van elkaar te leren, 
elkaar te inspireren, elkaar regelmatig te ontmoeten 
en de agenda’s op elkaar af te stemmen zodat een 
duurzame verbinding ontstaat. Veldhoven Verbindt 
wil informeren en inspireren en biedt de 
mogelijkheid om tijdens een borrel met elkaar in 
contact te komen. 
 
Achter de schermen 
De leden van de diverse commissies hebben de 
afgelopen periode weer hard gewerkt om er opnieuw 
een mooi programma van te maken en alles te 
regelen voor de volgende editie.  
 
2e editie 

Na een daverend succes komt Veldhoven 
Verbindt met een tweede editie  
Dit evenement vindt wederom plaats in Theater de 
Schalm, op donderdag 20 juni 2019.  
Het evenement is voor alle Veldhovenaren (jong of 
oud) met een (grote of kleinere) onderneming óf 
een ondernemende instelling en hun partners.  
 
Programmering 
Tijdens het evenement zullen onder andere Wim van 
der Leegte, onze burgemeester Marcel Delhez en 
Magic Mike het podium betreden.  
Laat je verrassen tijdens de uitreiking van de prijs 
"Veelbelovend Ondernemer van het jaar" die voor 
het eerst wordt uitgereikt.  
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St. Jan Baptist op twee locaties valt 
slecht in Oerle 
 
Het agendapunt over de capaciteits-
problematiek op basisschool St. Jan Baptist 
trok dinsdag 23 april een volle raadzaal. Veel 
Oerlenaren gingen met een kater naar huis.  
  
”Het schoolgebouw puilt uit, uitbreiding is 
noodzakelijk.” Namens Dorpsvereniging Oerle sprak 
Moniek van den Wildenberg klare taal als inspreker 
tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering. De 
wens van enkele noodlokalen lijkt niet te worden 
gehonoreerd. Het college beseft dat de Oerlese 
school vanwege de groei recht heeft op extra 
ruimte. Maar omdat bij basisschool de Berckacker 
sprake is van leegstand, wordt hier de benodigde 
ruimte gevorderd met ingang van het schooljaar 
2019-2020. Aan Stichting Veldvest wordt een 
bedrag van maximaal € 12.294,- beschikbaar 
gesteld voor een eerste inrichting met 
onderwijsleerpakket en meubilair van de in gebruik 
gegeven ruimten.  
Jolanda van der Waerden zat dinsdag ook in de 
raadzaal. “Ik vind het besluit niet leuk. Mijn dochter 
gaat komend jaar naar groep 8. Waarschijnlijk zal ze 
dan naar de Berckacker moeten.” En dat vindt 
dochter Bente niet fijn. “Het laatste jaar wil ik het 
liefst op mijn eigen school zijn.” 
 
Piet van Herk vindt het belangrijk voor de 
leefbaarheid dat kinderen in het eigen dorp naar 
school kunnen gaan. “Jonge mensen die hier komen 
wonen, gaan ervan uit dat hun kinderen ook in Oerle 
naar school kunnen. Aan de poort van de school 
doen nieuwkomers vooral hun contacten op. Hier 
start de sociale cohesie.” Oerle is de afgelopen jaren 
fors uitgebreid met de wijken Oerle-Zuid en 
Schippershof.  

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

Geen noodlokalen  

Van Herk is van mening dat de schoolvoorziening 
daarmee gelijke tred moet houden. “Ik heb het idee 
dat de gemeente niet wil. Ze luisteren niet naar de 
argumenten. De tijdelijke units voor de huisvesting 
van urgenten stonden er zo. Is het nou zo’n 
probleem om dat voor de school ook te doen?” 
 
Ellen Jansen woont met haar gezin sinds kort in 
Oerle-Zuid. Anderhalf jaar geleden verruilden haar 
kinderen basisschool ‘t Slingertouw in Meerhoven 
voor de St. Jan Baptist. “Ze gingen van een grote 
school naar een kleine. We hadden verwacht dat ze 
hier wel bij elkaar zouden blijven.” Ook Jansen was 
er dinsdagavond bij. “Ik vind dat de coalitie en de 
wethouder erg star vasthouden aan de verordening 
en niet willen meedenken.” Haar kinderen in de 
groepen 2, 5 en 7 maken drie dagen gebruik van 
buitenschoolse opvang. “Dat wordt volgend 
schooljaar een hoop geregel waar ik wel tegenop 
zie.” Dré Jonkers laat namens Dorpsvereniging Oerle 
weten teleurgesteld te zijn. “De gemeente heeft 
geen feitelijk goed beeld van de situatie in Oerle en 
houdt vast aan de formele procedure. Wij gaan nu 
broeden op creatieve ideeën. Ze zijn nog niet van 
ons af.”  
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Keuringsarts 

Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Brons voor Mandy  

Mandy heeft met haar pony Ulria BRONS 
gehaald tijdens de Brabantse 
Kampioenschappen in Etten-Leur. 
 
14 april 2019 werden de Brabantse 
kampioenschappen Eventing gehouden. 
  
Eventing is een Samen Gestelde Wedstrijd (SGW) 
- Een dressuurproef 
- Een springparcours 
- Een crossparcours  
  
Na een fijne 
dressuurproef met 
218 punten, mochten 
ze gaan springen.  
Ulria sprong foutloos 
rond, dus mochten ze 
het mooiste onderdeel 
rijden van de SGW, de 
cross! 
 
Natuurhindernissen springen, galopperen door de 
bossen en vol gas door de waterbak vinden Ulria en 
Mandy het allerleukst. 
 
Na de laatste hindernis gesprongen te hebben, keek 

Mandy nog één keer op haar 
horloge om zo dicht 
mogelijk bij de optimale tijd 
te komen.  
  
Binnen de toegestane tijd 
en foutloos eindigden ze 
samen op een 1ste plaats! 
 
Alle wedstrijden bij elkaar 
voor de Brabantse 
Kampioenschappen hebben 
ze de bronzen medaille 
behaald. 

Muziek bij de school 
 
Zoals ieder jaar verzorgt Muziekvereniging Sint 
Cecilia een mooi concert op Tweede Pinksterdag. Dit 
jaar zal de vereniging dit concert niet geven in de 

bossen, maar is het 
concert op het grasveld 
naast de basisschool. 
 
Dit jaar staat de jeugd 
centraal op de 
concertmiddag. 
Natuurlijk zullen de 
jeugdmuzikanten van 

de vereniging optreden, maar er is ook gedacht aan 
de jeugdige bezoekers. Als belangrijkste attractie 
kunnen zij de Muziektuin bezoeken. In deze tuin 
kunnen ze spelenderwijs in aanraking komen met 
muziek. Muziek is namelijk leuk! Het is een 
ontdekkingstocht waarbij lol maken en leren hand in 
hand gaan. Zo vind je er o.a. een orkest-in-het-rond 
dat muzikanten nodig heeft, muziektelefoons, hét 
levensgrote muziekspel, welk ritme hinkel je, fluister 
en luister, boomwhackerplaats en stemmige flessen. 
 
Andere deelnemers 
aan de concert-middag 
zijn dansschool DéDé 
Dance en De Trom van 
Severinus. Natuurlijk 
zal ook het groot 
orkest van de 
vereniging optreden. 
Het gevoel om deel te nemen aan een festival wordt 
compleet door de aanwezigheid van een bar, 
foodtrucks, springkussen en een dame die de 
jeugdige bezoekers kan schminken. De vereniging 
begroet u graag op 10 juni vanaf ca. 13.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Muziek bij de school 

Mandy van der Velden en Waterhoek’s Ulria 
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  
T 040 206 83 25  
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

Biografie Piet Willems 

Eigenzinnige pionier 
 
Zoals zijn familie pionierde voor een bestaan in 
de Kempenstreek, pionierde Piet Willems een 
leven lang in het welzijnswerk. Mariet Paes 
schreef zijn biografie. 
 
Wintelre 1928 – Den Bosch 2004 

 
Piets grootouders 
waren Peer en Mie 
van de Sande-
Maas. Zij trouwden 
in 1894 en kregen 
elf kinderen. Zij 
kochten in 1901 de 
Oerse Hut, gelegen 
in de ‘Grote Aard 
van Oerle’ en 
ontgonnen de hei 
om er een boerderij 
te stichten. Tien 
van de kinderen 
van Peer en Mie 
trouwden en kregen 
samen 
drieënnegentig 

kinderen. Zeven kinderen, waaronder Piets moeder 
Miet van de Sande en zijn vader Driek Willems 
bouwden een boerderij nabij de Oerse Hut en 
vormden samen met de andere kinderen Van de 
Sande buurtschap De Hut. In deze hechte 
gemeenschap werd Piet in 1928 geboren.  
 
De geschiedenis van Piets familie en hoe hij 
opgroeide in De Kempen is beschreven in de eerste 
hoofdstukken van het boek. Als 15-jarige maakte hij 
de oorlog mee en werkte na de oorlog als 
grondwerker bij de DUW. Als dienstplichtig militair 
ging hij eind jaren veertig naar Indonesië. Piet 
werkte als glasmenger bij Philips, trouwde en betrok 
een huis aan de Scherpenering, waar zijn oudste 
twee kinderen werden geboren. Toen dat huis te 
klein werd, verhuisde hij met zijn gezin naar Oerle 
dorp. Daar zette hij als vrijwilliger veel activiteiten 
op. Hij organiseerde activiteiten voor kinderen zoals 

de vliegerwedstrijd op Zand-Oerle en blies de KAB 
(Katholieke Arbeiders Beweging) nieuw leven in. Hij 
zat voor de KVP enkele jaren in de gemeenteraad. 
Het was in die tijd dat hij het advies kreeg om aan 
een sociale academie te gaan studeren. Hij is de 
gemeenschap van Oerle altijd dankbaar geweest dat 
hij van zijn vrijwilligerswerk zijn beroep heeft 
kunnen maken. In Wintelre was hij in 1965 
betrokken bij de start van de J.O.C door de 
oprichtingsvergadering voor te zitten. 
 
In Den Bosch ging hij werken in volkswijk De Barten 
aan de Graafseweg en daarna in de Sintstraten, een 
wijk met oude en verkrotte woningen in de buurt 
van het station. Hij zette talloze activiteiten op 
samen met de wijkbewoners en voerde actie tegen 
instellingen en gemeente als dat nodig was. Van 
1974 tot eind jaren tachtig werkte Piet als 
opbouwwerker in Den Bosch-Oost en werd gezien 
als een ‘icoon van het opbouwwerk’. Hij verwierf 
nationale en internationale bekendheid met zijn 
werkwijze, die kort gezegd neerkwam op het werken 
van onderaf en het opsporen van kwaliteiten van 
mensen zelf, ook van de meest kwetsbaren in de 
samenleving. In de jaren negentig tot zijn dood in 
2004 werkte Piet stedelijk met allerlei kwetsbare 
groepen mensen. Hij was een bekend figuur in de 
Bossche samenleving; liet voortdurend van zich 
horen en werd gewaardeerd én bekritiseerd. Hij 
werd in 1988 Bosschenaar van het jaar, ontving in 
1993 de sociale penning van ‘s-Hertogenbosch en in 
1999 de koninklijke onderscheiding Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.  
 
Veel persoonlijke uitgangspunten moet Piet van huis 
uit hebben meegekregen. Al vroeg maakte hij thuis 
kennis met armoede. Moeder Willems zei daar 
steevast over: ‘Arm zijn is erg, maar er niets aan 
doen is erger’. Die grondgedachte heeft Piet als 
lijfspreuk meegedragen. Piet was niet van de grote 
theorieën, maar van het alledaagse kleinschalige 
verzet. Hij eiste voortdurend het woord op voor 
mensen aan de onderkant van de samenleving. Een 
man die vanuit zijn jeugd waarden als solidariteit en 
gezamenlijke strijd tegen onrecht meekreeg en in 
zijn werkzame leven deze waarden als uitgangspunt 
bleef hanteren.  
 
Het boek kost € 29,90 en is te bestellen via 
www.dokumento.org. 
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Op bedevaart naar Lourdes: met de 
bus of het vliegtuig  
 
Lourdes in Zuid-Frankrijk is de grootste Maria 
bedevaartplaats van Europa. Miljoenen 
pelgrims uit tal van landen over de hele wereld 
gaan elk jaar naar de beroemdste grot van 
Frankrijk: de Grot de Massabielle. Lourdes is 
een plaats waar hemel en aarde elkaar raken.  

De Nederlandse 
Lourdesbedevaart voor 
zieken (N.L.Z.) 
organiseert al sinds 
1928 in samenwerking 
met het huis voor de 
Pelgrim bedevaarten 
naar dit prachtige 
Maria-oord. U kunt 

daar deelnemen aan vieringen, processies, 
verdiepingsmomenten, wandelingen door de stad en 
een uitstapje naar de Pyreneeën. Indrukwekkend 
zijn de grote internationale plechtigheden waaronder 
de dagelijkse lichtprocessie en de H. Mis aan de 
Grot. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met 
veel winkeltjes en terrassen. U verblijft in een van 
de beste hotels. 
De N.L.Z gaat in mei en september zowel met het 
vliegtuig als met de bus op bedevaart. Heel 
bijzonder is de 9 daagse busreis. Dit is een 
bedevaart met een toeristisch karakter, een reis met 
meerwaarde! Er worden onderweg mooie plaatsen 
bezocht, waaronder Metz (kathedraal Saint-Étienne), 
Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard en Beaune 
(Hospice uit de 15e eeuw). Er is ook een 8 daagse 
reis per nachtbus en een zorgbus. Belangstellenden 
uit de regio Best- Eindhoven- de Kempen kunnen 
geheel vrijblijvend contact opnemen met Jos van der 
Heijden, 06-18618903. Hij is al vanaf 1977 
vrijwilliger van de N.L.Z . Hij kan u informeren over 
alle bedevaarten met de bus en met het vliegtuig, 
de kosten en de wijze waarop u zich kunt 
aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het 
Huis voor de Pelgrim in Maastricht 043 - 3215715 
 
** bijdrage zorgverzekeraar CZ: 
Cliënten van CZ met een medisch indicatie kunnen 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen 
voor een korting op de reissom. 

Bedevaart naar Lourdes KiKa kinderkamp Veldhoven 

KiKa kinderkamp Veldhoven 
 
 
Voor alle basisschool kinderen, groep 3 t/m 8, in 
Veldhoven en omgeving worden er ook in 2019 
zomerkampen georganiseerd. KiKa Veldhoven gaat 
op kamp van zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli. 
 
Een kamp bij KiKa Veldhoven betekent 
gegarandeerd een super leuke week samen met  
+/- 100 kinderen en enthousiaste leiding! Tijdens 
het kamp slapen we in tenten, doen we veel spellen 
en speurtochten in het bos en is er voldoende tijd 
om samen met nieuwe vrienden/vriendinnen te 
spelen! 
 
Lijkt het je leuk om in de zomervakantie mee op 
kamp te gaan? Inschrijven voor kamp Veldhoven 
kan op www.stichtingkika.nl. Voor meer informatie 
of vragen kunt u mailen naar info@kikaveldhoven.nl. 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 

Mobiel: 06-22 80 31 90 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Donateursactie 

Grote kunstexpositie met Pinksteren 
op 9 en 10 juni 

 
Dit jaar doet Nelly 
Fredriksz uit Oerle met 
haar tuinbeelden van 
paverpol mee aan een 
grote kunstexpositie in 
Eindhoven. Deze 
expositie wordt 
georganiseerd ter 
gelegenheid van het  
10-jarig bestaan van 
‘Ruimte voor beeldende 
kunst’. 

Vanwege de unieke locatie worden voornamelijk 
haar grote werkstukken tentoongesteld zoals o.a. 
haar giraffe van 2,5 meter hoog. 
 
Er is een grote diversiteit aan kunst te zien van 
kunstschilders, etsen, zeefdrukken, glas in lood, 
bronzen en marmeren beelden, teakhouten 
objecten, aardewerk en overige kunstwerken. 
Verder is er live schilderen en zijn er airbrush-
demonstraties op het plein.  
 
Locatie: Egelstraat 4  
Openingstijden: beide dagen van 11.00 tot 18.00u. 

Kunstexpositie Pinksteren 

Donateursactie Groen en Keurig 

 
In de maand Juni houden wij weer onze 
jaarlijkse donateursactie. 
 
Dankzij jullie bijdrage kunnen wij er weer een 
schitterende dahliatuin van maken. 
Bij versieringen (b.v. de kerk) en bloemen bij 
activiteiten kan men bij ons terecht. 
De dank : vanaf zaterdag 10 augustus iedere 
zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur gratis een 
mooie bos dahlia's voor onze donateurs (behalve 
zaterdag 31 augustus i.v.m. onze tentoonstelling). 
Dit tot de weersomstandigheden dit gaan 
belemmeren (half oktober ?). 
 
Kunnen wij weer op jullie rekenen? Alvast bedankt. 
Bent u benieuwd naar onze werkzaamheden? 
Iedere maandag vanaf 18.00 uur zijn wij aanwezig 
op de tuin gelegen achter de kerk. 
Loop gerust een keer binnen en vragen staat vrij. 
Tot binnenkort?  
 
Groetjes  
Jullie dahliavrienden van Groen en Keurig 
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In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 61 was:  
1 Benthe Van Diessen 
2 DemEntiecafe 
3 UitbRreiden 
4 PaasbOs 
5 DoliUm 
6 WilDenberg 
7 De HoEve 
8 PoNyclub 
 
Familienaam: Verouden 
 
 

Crypto Oers, puzzel 63 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Baukje Sweegers, Kees Hulshorst, Corrie Kampinga, 
Annie Stemerdink, Fried van Beers, Jan Lammers, 
Moniek van den Wildenberg, Corné Kelders,  
Mieke van Campen, Bets Hospel, Wendy Borgmans, 
Janus van Lieshout, Sil Huijbers, Maria de Kort, 
Henriette Segers, Ariane Mulder en Jo ten Have.  

 
 
1 Jezus zonder voornaam is een straat op De Berkt 

(3) 
2 Bij deze Schelf kun je anders terecht voor 

Hypotheken en Verzekeringen (6) 
3 Oerse spits is niet dichtbij boerderijen ((9) 
4 Engelse eenheden voelen zich Thuis achter de 

Rabobank (5) 
5 Woont Martijn van het CDA op dit Zeeuwse 

eiland? (6) 
6 Toekomstige lichte haarkleur van Oerse pastoor? 

(7) 
7 Zo te horen kun je goed bruin worden in dit 

groene gebied op Welschap (9) 
8 De zorgorganisatie van deze Pieter bestaat 60 

jaar (7) 
9 Wel verdraaid, Erosnacht zingt al 20 jaar !!! (9) 
10 Romeinse god met 2 gezichten, door Fried 

gemaakt van oud hout (5) 
 
 
Succes! 

1               

2                  

3                     

4                

5                  

6                   

7                     

8                   

9                     

10                 
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De Parochie 

Dinsdagvieringen in de kerken: 
St. Jan de Doperkerk 
1e dinsdag v/d maand: 4 juni om 9.30 uur met 
koffiedrinken na afloop.  
H. Caeciliakerk:  
2e dinsdag v/d maand: 11 juni om 9.30 uur. 
H. Willibrorduskerk: 
3e dinsdag v/d maand: 21 mei en 18 juni om 9.30 

uur.  
Christus Koningkerk:  
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en  
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 
19.00 uur  
*zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is 
het koffiedrinken in de pastorie. 
 
Meimaand = Mariamaand 
Iedere maandagavond wordt in de Kapel op 
Zandoerle om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden. 
De kapel is dagelijks open van 8.00 uur tot 
zonsondergang. 
Ook aan Onze Lieve Vrouw ter Eik in de zijbeuk van 
de Christus Koningkerk in Meerveldhoven worden 
door de diverse bedevaarten extra bezoekers 
verwacht. De kerk is de gehele dag geopend. 
 
Pater Jozef is t/m 2e Pinksterdag op familie- en 
congregatiebezoek in Chennai (India). 

Niek en Alexa Peijnenborgh brachten de pater naar 
het vliegveld 

 
Meimaand: bedevaarten naar Meerveldhoven 
Al ruim zeveneneenhalve eeuw komen mensen uit 
de hele Kempen in de meimaand naar 
Meerveldhoven ter bedevaart. Individueel en in 
groepsverband, op de fiets of met speciale bussen. 
Onze-Lieve-Vrouw ter Eik trekt mensen die haar 
gebed vragen bij ziekte en andere nood, maar ook 
om haar te bedanken bij verhoorde gebeden. De eik 
in de kapel van de Christus Koningkerk hangt vol 
zilveren ex-voto´s, symbolen van verhoorde 
gebeden: benen, harten e.d.  
 
Het hele jaar door is de kerk aan de Kapelstraat-
Zuid geopend, zodat mensen bij Maria kunnen 
bidden en als teken van hun gebed een kaarsje 
kunnen opsteken. In de meimaand, van oudsher 
Mariamaand, zijn dat er duizenden. De aantallen 
nemen niet af, wat laat zien dat het geloof in de 
harten van veel Brabanders niet verdwenen is. 
 
Dit jaar zijn er diverse speciale momenten in de 
meimaand waarbij iedereen welkom is. 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
14.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 18 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 19 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Upside Down) Eerste 
Communieviering! 
15.00 uur: Plechtig Lof 
 
Zaterdag 25 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Veldhovens 
Mannenkoor) 
 
Zondag 26 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
15.00 uur: Plechtig Lof 
 
Donderdag 30 mei: Hemelvaart  

  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (koor nog onbekend) 
 
Vrijdag 31 mei: Afsluiting meimaand 
19.00 uur: Eucharistieviering (CK-Dameskoor) 
 
Zaterdag 1 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 2 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
kinderwoorddienst 
 
Zaterdag 8 juni: Pinksteren 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 9 juni: Pinksteren 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans 
Herenkoor) 
 
Zaterdag 15 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 16 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Parochieberichten: 

 

Overleden: 
† Bep Breuning— Daverveldt, 94 jr. 

 
Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68  fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdag 10.30-12.00 uur.  

 

Noodnummer = Melding van bediening of 
overlijden: 
06 – 10 47 52 26 

 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 

Woensdagavond 1 mei om 19.00 uur is de plechtige 
opening van de meimaand. 
Zondagmiddag 5 mei om 15.00 uur is er Marialof 
met het Onze-Lieve-Vrouwegilde. 
Vrijdagavond 17 mei om 19.00 uur houdt Jacq 
Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven in 
het parochiecentrum naast de kerk een lezing over 
´755 jaar Maria ter Eik´. 

Vrijdagavond 31 mei om 19.00 uur is de plechtige 
afsluiting van de meimaand.  
 
Gegevens vindt u ook op www.christuskoning.nl. 

Bedankt! 

Dames van RKVVO, bedankt! 
 
We willen de dames van RKVVO bedanken voor het 
initiatief om de opbrengst van de jaarlijkse 
bingoavond dit jaar te gunnen aan het Vekemans 
Fonds. We zijn erg blij met de opbrengst van maar 
liefst € 900,00! 
 
En nog meer… 
 
Tijdens de bingoavond hebben zich ook twee nieuwe 
kindsponsoren aangemeld. 
 
In de vorige Koers van Oers hadden we een 
aanvraag geplaatst voor een sponsorouder voor 
Deepali. De Koers lag nog maar net in de brievenbus 
of er meldde zich al iemand aan. 
 
Wat fijn om te zien, dat zoveel mensen betrokken 
zijn bij het werk van het Vekemans Fonds. 
 
Dank aan iedereen die ons steunt. 
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Voetbaltoernooi RKVVO 

RKVVO organiseert vrienden- en 
bedrijven voetbaltoernooi op 8 juni 
 
Na de succesvolle eerste editie tijdens het 
jubileum in 2018, organiseert RKVVO op 
zaterdag 8 juni 2019 de tweede editie van het 
Hoppenbrouwers vrienden- en 
bedrijventoernooi. 
 
Hierbij willen wij ook jouw vriendengroep/bedrijf/
organisatie uitnodigen om deel te nemen aan het 
voetbaltoernooi. Er worden wedstrijden gespeeld op 
een kwart voetbalveld met 2 teams bestaande uit 
zes spelers, waarvan één keeper. Het is niet 
noodzakelijk om het team volledig uit eigen 
werknemers te vormen. Vriendenteams en families 
e.d. zijn ook van harte welkom. Dus er hoeft niet 
direct een bedrijf aan verbonden te zijn.  
 
Voetbal, gezelligheid, respect, sportiviteit en het 
‘bourgondische leven’ hebben op deze dag de 
aandacht. De dag wordt afgesloten met een 
prijsuitreiking en een leuke feestavond. Wat nog 
meer een leuke bijkomstigheid is, is dat het 
inschrijfgeld volledig besteed wordt aan consumpties 
voor jouw team. Deelname aan dit toernooi is 
namelijk inclusief een barbecue voor 10 personen, 
25 consumptiemunten per team en een feestavond: 
kortom een groots en gezellig voetbalspektakel wat 
je niet kunt en wilt missen! 
 
Het bedrijf Hoppenbrouwers Techniek heeft als 
sponsoring haar naam aan het toernooi verbonden, 
vandaar wordt het 'Hoppenbrouwers 
Bedrijventoernooi' genoemd en wordt er gestreden 
om de 'Hoppenbrouwers Techniek Bedrijven Cup'. 
 
Op de website van RKVVO kun je meer informatie 
vinden over het toernooi en kun je jouw team direct 
inschrijven. Twijfel niet te lang want vol = vol.  

Réservé cette date!!  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Schots en Scheef! 

Boergondisch Oers  

Schots en Scheef 
Nieuw: The Highland Games! 
Op zaterdagmiddag 25 mei 
 
Beste Boergondiërs, 
 
Tegen de tijd dat jullie dit lezen is het hele team van 
Boergondisch Oers druk in de weer met de afronding 
van alle voorbereidingen voor ons grote dorpsfeest. 
Als het goed is heeft iedereen zich ingeschreven. We 
hebben nu al zin in dat mooie weekend waar jong en 
oud het hele jaar naar uitzien. Even met z’n allen 
aan iets moois bouwen en daar samen van genieten. 
Hopelijk hebben jullie de schotse ruit al gevonden in 
de kledingkast?  
 
Dit jaar hebben we op zaterdagmiddag een nieuw 
onderdeel. The Highland Games, een spelcircuit dat 
je blessurevrij kunt afleggen en dus geschikt is voor 
jong (18+) en oud. Op facebook kun je de poster 
vinden waarop in het kort de spellen staan 
beschreven. Doe mee en geniet van samen met een 
klein team meedoen aan weer een nieuwe, leuke 
activiteit tijdens Boergondisch Oers! 
 

Programma Boergondisch Oers 
Eetbonnen ophalen dinsdag 21 en donderdag 
23 mei tussen 19.00-20.00 Ouwe School 
Vrijdag 24 mei: Pubquiz en feestavond: 19.30u 

tent geopend 

Zaterdag 25 mei: Kinderspellen 13.00u 
Seniorenmiddag vanaf 14.00u 
Foodplein vanaf 16.00u 
Highland Games 16.00u – 18.00u 
Volley: 18.00u 
Afterparty 

 
Met Scottish salute, 
Yours sincerely, 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
Volg ons ook op Facebook! 

Opening Bakkerij Severinus 

Zaterdag 4 mei werd de bakkerij van Severinus 
officieel geopend. Iedereen was uitgenodigd om een 
bezoekje te brengen aan de bakkerij die sinds kort 
gevestigd is op de Brandrood 1a in Oerle.  
De belangstelling was zeer groot! Al met al een zeer 
geslaagde dag voor zowel de 'bakkers' als de 
bezoekers.  
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16e Oerse Motortocht 

Zestiende Oerse Motortoertocht: “de 
Peel en Meijerij” 
 
Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende 
motortoertocht voor alle motorrijders uit Oerle en 
andere bikers die verbonden zijn met Oerle. 
 
Dit jaar leidt de route naar de Peel, de Maasduinen, 
en de Meierij. 
 
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid 
zijn om gezellig samen te pauzeren onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
 
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpgenot te 
Zandoerle (’t Geitenboerke). 
We verwachten iedereen op zondag 23 juni a.s. 
tussen 8.30u en 9.30u. 
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en gebak 
ontvangen. 
 
Aan het einde van de route maken we een pitt-stop 
bij Biqer. Deze Eindhovense motorzaak nodigt 
iedereen van harte uit om onder het genot van een 
hapje en een drankje het bedrijf en de aanwezige 
motoren te bezichtigen. 
 
’s Avonds sluiten we dan traditioneel weer af met de 
bekende barbecue bij het Geitenboerke. 
 
Meld je vast aan (zie formulier hiernaast of on-line 
via http://omtt.oerle.net) en tot binnenkort bij onze 
16e rit, de Peel en Meijerij route! 
 
O.M.T.T. 
Martijn van Balen, 
Egbert Daal 

Nieuwe inloopweide op Zorgboerderij 
High Chaparral 
 
Dieren kijken, knuffelen en voeren. Dat kan vanaf 
woensdag 1 mei 2019 bij zorgboerderij High 
Chaparral. Vanaf dan is de inloopweide geopend 
voor iedereen. Medewerkers van de High Chaparral 
hebben samen met de vrijwilligers en cliënten het 
laatste half jaar hard gewerkt om het voor 
wijkbewoners en cliënten van Severinus mogelijk te 
maken om makkelijker bij de dieren in de weide te 
komen. In het voorste gedeelte staat een grote 
picknicktafel waarvan iedereen gebruik kan maken. 
Door middel van een mooie poort betreed je de 
weide.  
  
Kom eens kijken! 
De inloopweide is geopend op werkdagen van 
10.00u tot 16.00 uur. Kom gerust eens een kijkje 
nemen! Onze cliënten laten je graag de nieuwe 
inloopweide zien. 

High Chaparral 
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Deelnameformulier OMTT 

Deelnameformulier voor de Oerse Motortoertocht 
“de Peel en Meierij” 23 juni 2019 

Startplaats: Gasterij ’t Dorpsgenot (’t Geitenboerke) – adres: Toterfout 13a 
Inschrijven/aanmelden: 8.30u-9.30u 
Barbecue ’s avonds ook bij Gasterij ’t Dorpsgenot aanvang omstreeks 18.30u 
Graag z.s.m. invullen en aan een van de onderstaande personen retourneren.  
(Graag uiterlijk 16 juni 2019 inleveren en betalen in een gesloten envelop) 

Egbert Daal : Welle 8 040-2053543 
Martijn van Balen : Nieuwe Kerkstraat 3a 040-2413306 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.:…………………………………………………… Motor merk/ type: ……………………………… Kenteken: ………………………… 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ja ik doe mee met de motortoertocht en kom met ………… personen (€ 6,- pp) €………………… 

 Ik kom op de BBQ met ……………… volwassenen (€16,- per persoon ) € ………………… 

 —————————————————————— 

 Deelname wordt totaal: € ………………… 

Zie ook onze site: 

omtt.oerle.net 
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Bereiding 
 
1. Kippenbouten, kipfilet, citroengras, 

citroenbladeren, soto mix, boullionblokken in een 
pan met water garen. 

2. Na het trekken van de soep het vlees uit de soep 
halen en even opbakken. 

3. Eieren koken en pellen en doorsnijden. 
4. Kool en taugé blancheren (hoeft niet per se). 
5. Mie in kokend water garen. 
6. In aparte schaaltjes de andere ingrediënten, zo 

nodig snijden, op tafel klaar zetten. 
 
Je soepbord naar smaak vullen met sambal, daarna 
de rijst of mie. De groenten erbovenop. Overgieten 
met hete soep en garneren met de andere 
ingrediënten. 
 
Eet smakelijk! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat wij, 
toen de kinderen klein waren, in Indonesië 
gewoond hebben. Deze soep konden de 
kinderen zelf “versieren” en dus werd er goed 
van gegeten. Met de zomer op komst is dit 
een ideaal recept............................. 
 
Ik wil de pollepel graag doorgeven aan Jane 
Vos, omdat ze mijn overbuurvrouw is 
en meteen reageerde: “Leuk, dan kan 
ik een recept van mijn vader 
gebruiken………” 

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Majorie Peters 
 
Soto Ajam (Versiersoep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
 
- 2 kippenbouten 
- 1 dubbele kipfilet 
- 4 kippenbouillon blokken 
- 1 sereh (citroengras) 
- 3 daun jeruk (citroen bladeren) 
- 1 bakje soto mix 
- 6 eieren 
- 1 zakje rijst mie of gekookte rijst 
- groenten: -witte kool of spitskool, bosje selderie of 

bieslook of lente ui, mais, taugé 

• extra’s:  

- sambal,  
- kentang goreng (gefrituurde aardappel naturel 
 of heet),  
- bawang goreng (gebakken uitjes) 
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Rob van de Pas en Nick Hulshorst 
 
Rob van de Pas en Nick Hulshorst zijn 
werkzaam bij Severinus, een voor Oerlenaren 
zeer bekende organisatie. Severinus is al op 
veel plekken binnen Oerle actief: onder meer 
op de Berkt, bij het Zorgcluster Oerle met de 
bakkerij maar sinds alweer eventjes, ook in het 
oude pand van de Rabobank aan de 
Zandoerleseweg. Een mooie gelegenheid om 
eens van Rob en Nick te horen, wat zij samen 
met de inwoners allemaal ondernemen. 
Door Jurre van der Velden 
 
Rob werkt al 16 jaar op de Vlijst, Nick werkt 8 jaar 
bij de Severinus waarvan 3.5 jaar bij de Vlijst. 
Samen begeleiden ze, uiteraard samen met andere 
begeleiders, 3 groepen met cliënten, die door hen de 
klusgroep, de Vlijst 1 en de Vlijst 2 worden 
genoemd. U heeft de leden van deze groepen vast 
wel eens voorbij zien komen in hun 2 busjes en de 

bakwagen. Op dit moment huizen ze in een deel van 
de Rabobank. De bedoeling is echter, dat binnen 
afzienbare tijd de hele Rabobank wordt bemand. 
Voordat de groepen hun intrek namen in de 
Rabobank, zaten ze in het Oeienbos in de blokhut 
van scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
Hoe ziet een dag bij Severinus eruit? Nick en Rob 
starten hun dag ’s-ochtends bij de Rabobank, waar 
ze er vóór de cliënten komen, voor zorgen dat alles 
klaarstaat. Om 9 uur worden de cliënten vanuit de 
Berkt en het Akkereind opgehaald. Enkelen komen 
vanuit hun eigen huis en worden met de taxi naar 
Oerle gebracht. Na een actief programma, worden 
de cliënten rond 16.00 uur weer teruggebracht. 
 
Want actief, dat zijn Rob en Nick wel met de 
cliënten. Dat doen ze op hun eigen manier, waarbij 
ze graag humor gebruiken in hun omgang met de 
cliënten. Daarbij zitten ze eigenlijk nooit stil. Iedere 
ochtend staat er met de groepen Vlijst 1 en Vlijst 2 
een boswandeling op het programma, ’s-middags is 
er een zwemprogramma. Tussen het programma 
door is er ook voor ieder wat wils, aan materiaal is 
in het pand van de Rabobank geen gebrek: zo wordt 
er gefietst op de mountainbikes, de elektrische 
fietsen en de skelters en gesprongen op de 

trampoline. Laatst is er zelfs een heuse beamer 
aangeschaft, waarmee de eerste Oerse bioscoop een 
feit lijkt te zijn geworden. Vooral films van de firma 
Disney zijn favoriet. Nick heeft ze het afgelopen 
halfjaar allemaal voorbij zien komen. 

Het interview 

Voor de Klusgroep is er een ander programma. Zij 
halen onder meer 2 keer per week het papier op bij 
ondernemers in het City Centrum. Ook voor de 
kringloopwinkel worden allerlei klussen gedaan: 
puzzels controleren om te kijken of alle stukjes erin 
zitten en het ontmantelen van stekkers behoren 
daar onder meer tot de werkzaamheden. Het 
programma is daarbij zo gevarieerd mogelijk, zodat 

er niet iedere keer hetzelfde gedaan wordt.  
 
De cliënten maken zich met alles wat ze doen, graag 
nuttig voor de omgeving en zijn daarbij 
milieubewust bezig, onder meer op het gebied van 
recycling. Dit doen ze bijvoorbeeld door op de Berkt 
glas bij mensen thuis op te halen, maar ook door 
magnetrons bij mensen thuis op te pikken en deze 
uit elkaar te halen. Alle verschillende materialen 
worden daarbij gescheiden, precies zoals het hoort. 
Een ander voorbeeld hiervan is, dat een van de 
cliënten erg actief is met het opruimen van papier in 
de openbare ruimte. Iedere keer als ze buiten gaan 
wandelen, wordt er bijna een halve vuilniszak met 
afval gevuld. Laatst had deze cliënte zelfs  
2 vuilniszakken vol, toen ze buiten met een prikstok 
rondliep.  
 
Op dinsdag ging de groep voorheen altijd naar de 
luchtmachtbasis, waar een paddenpoel werd 
onderhouden en met behulp van een bladblazer het 
mountainbikepad begaanbaar werd gehouden. Nu 
dit helaas niet meer mogelijk is, hebben ze een 
andere bezigheid gevonden, die erg veel met het 
thema vliegtuigen te maken heeft: vliegtuigen 
spotten op de spottersplek. Op woensdag houdt de 
groep het Strijps boerderijtje bij, daarbij worden de 

dieren gevoerd en de hokken schoongehouden. Ook 
halen ze bij het winkeltje op de hoek nieuw stro en 
hooi en harken ze de gevallen bladeren bij elkaar. 
Op vrijdagochtend wordt er vervolgens nog een keer 
gewandeld en op vrijdagmiddag is de groep dan vrij. 
Eén keer per jaar is er een groepsuitstapje. Door de 
jaren heen zijn onder meer de Baraque Michel, de 
skihal in Bottrop, de Efteling en de Beekse Bergen 
aangedaan. Traditiegetrouw wordt het uitje 
afgesloten met een etentje met 30 personen, in de 
friettent in Zeelst. 
 
Nu ze in de nabije toekomst, ook op vrijdag naar de 
Rabobank gaan, willen Rob en Nick, en uiteraard ook 
de cliënten, graag nog wat actiever binnen Oerle 
worden. Zo is de klusgroep bijvoorbeeld altijd op 
zoek naar apparaten, die dan door enkele leden van 
de groep vakkundig ontmanteld én gerecycled 
worden. Ook als iemand nog wat glaswerk heeft 
staan, komen ze het graag ophalen. Het programma 
zit al wel aardig vol, zoals u heeft kunnen lezen. 

Maar mocht u thuis 
toch nog iets hebben 
staan waarmee de 
klusgroep blij kan 
worden gemaakt, 
kan er contact 

worden opgenomen 
met hen via  
06-21699014.  
Ze halen het graag 
op.  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Paaseieren zoeken 

 

Nadat er geen kalkeieren meer gevonden konden 
worden, mochten de kids naar een afgezet stukje 
bos waar de paashaas een gouden ei en drie 
gekleurde eieren heel goed verstopt had.  
 
De paashaas had ze dit jaar iets makkelijker 
verstopt. Maar moeilijk genoeg om de papa’s en 
mama’s, die ongeduldig aan de kant stonden te 
wachten, toestemming te geven om mee te gaan 
zoeken. Met de hulp van de papa’s en mama’s werd 
als derde ei het felbegeerde gouden ei gevonden. De 
gekleurde eieren werden gevonden door Luc, Femke 
en Silke. Het gouden ei werd gevonden door een 
voor ons onbekend meisje. Zij kregen hiervoor 
allemaal een leuke prijs van de paashaas.  
 
Alle prijswinnaars gingen daarna nog op de foto met 
de paashaas om in de Koers van Oers hun prijs te 
kunnen laten zien. Kortom, het was weer erg 
gezellig en iedereen had weer genoeg chocolade-
eieren mee naar huis om lekker op te eten. 
 
 
Bedankt allemaal namens  
Stichting Jeugdbelangen Oerle  

Van links naar rechts: naam helaas niet bekend,  
Luc Hoeks, Femke Schippers en Silke Hoeks 

Eerste paasdag, op 21 april dit jaar, werden er 
weer paaseieren gezocht in het paasbos. De 
paashaas had in de ochtend weer hard gewerkt 
om alle kalkeieren te verstoppen in het bos.  
 
Om 13.00 uur liepen we met z’n 
allen (met ongeveer 35 kinderen en 
50 ongeduldige ouders, opa’s en 
oma’s) naar het paasbos toe. Daar 
aangekomen kregen de kids een 
korte uitleg hoe we het gingen 
doen. De kleinste kinderen in het 
stuk van het rechtergedeelte van 
het bos en groep 3 en 4 in het 
linker gedeelte.  
Ze konden niet wachten om de 
eieren te gaan zoeken (ik had er 
stiekem al een paar zien liggen). De 
ouders, opa’s en oma’s konden onder het genot van 
een kop koffie en/of thee -met een paaseitje- de 
kinderen zien zoeken in het bos.  
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Expositie Oud Hout 

Expositie met kunstwerken van hout 
van eeuwenoude waterputten 
 
Van 28 april tot en met 30 juni is bij Museum  
’t Oude Slot de expositie Oud Hout te zien met 
kunstwerken van archeologisch hout dat in 2017 is 
opgegraven op de plek waar Huysackers gebouwd 
wordt; de nieuwste kern in de Veldhovense wijk 
Zilverackers. Omdat de honderden kilo’s hout niet 
allemaal bewaard konden worden, besloot de 
gemeente het ter beschikking te stellen aan 
geïnteresseerden. 64 Kunstenaars haalden begin 
2018 hout op bij de gemeente onder voorwaarde dat 
ze hun werk ter beschikking stelden voor een 
expositie. Onder de deelnemers zijn zowel 
amateurkunstenaars als professionals. 
 
Datering 
Archeologen gaven 
bij de uitreiking aan 
uit welke tijd het 
hout ongeveer 
komt. Inmiddels zijn 
de waterputten nog 
preciezer gedateerd. 
Het hout is 
afkomstig van ruim 
veertig waterputten 
uit ongeveer 800 
voor Christus tot 
ongeveer 1200 na 
Christus. De 
waterputten uit de 
IJzertijd, Romeinse 
tijd en de 
Middeleeuwen zijn 
opgegraven op de 
plek waar 
Huysackers,  

de nieuwste kern in de wijk Zilverackers, gebouwd 
wordt. Er zijn ook enkele waterputten uit de 
achttiende en negentiende eeuw gevonden, 
sommigen opgebouwd uit plaggen met een houten 
wagenwiel op de bodem. De meeste waterputten 
hadden een houten bekisting. Het hout onder het 
grondwaterniveau was goed bewaard gebleven, het 
hout daarboven was in de loop van de eeuwen 
weggerot.  
 
Resultaat 
De inzendingen zijn heel uiteenlopend. Verschillende 
kunstenaars lieten zich inspireren door de tijd 
waaruit het door hen gebruikte hout komt of door 
het thema water. Bij sommige kunstwerken is het 
hout nog heel herkenbaar, bij andere minder. Ook 
zijn er verschillende andere (natuurlijke) materialen 
gebruikt zoals glas, steen, ijzer en keramiek. Bij het 
eindresultaat zijn houtsculpturen, relieken, sieraden, 
een drinkbeker, keukenmessen en een waterput. 
Ook een aantal Oerlenaren gaf gehoor aan de 
oproep om een kunstwerk te maken. Fried van 
Beers, Jeske Snoeren, Els Börger, Christ van der 
Heijden, Piet Leijten en Gonnie van der Linden 
gaven historisch hout een tweede leven.  
 
Expositie 
De entree voor het museum bedraagt 4 euro (onder 
de 18 jaar 2 euro). Museumjaarkaarthouders 
hebben gratis toegang. Het museum is geopend van 
woensdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur.  
Meer informatie op www.museumoudeslot.nl. 

Een waterput die eerder 
gevonden is op een perceel 
naast de Rabobank  
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Bosbender Kids Menu 

Omdat we tot de zomervakantie nog 4x –onder 
voorbehoud- een activiteit hebben, ga ik tot de 
zomervakantie werken met een keuzemenu.  
Je mag alles 1 keer maken. 
 
Graag bij online aanmelden een voorkeur/keus 
maken aangeven. Voor meer info: 
www.bosbenderkids.nl of www.oerle.info 
Let op: als je vrij wilt gaan knutselen, kun je niet 
met onderstaande materialen gaan werken. 
 
HET MENU 
Je kunt kiezen uit:  
 

• Spaarpot foamkleien  

• Spaarpot schilderen 

• Spaarpot kopen (om thuis te versieren) 

• Houten opbergdoosje met fotolijstje met foamklei 

versieren  

• Houten huisje verven of beplakken 

• Opbergbakje maken van –gekleurde– 

ijslollystokjes 

• Houten opbergdoosje en/of fotolijstje verven 

• Dromenvanger maken 

• Rups of ander figuurtje maken van flesdoppen 

• Kunst met CD-tjes 

• Houten sleutelhanger versieren 

 
Na de zomervakantie gaan we ook weer activiteiten 
via Sjors Creatief organiseren!  
 
Groetjes, 
Bosbender Kids. 

Activiteit via Sjors Creatief: 
spijkerkunst  

Vakantieprogramma Oerle 

Al bezig met het plannen van uw 
zomervakantie? Houdt er dan voor uw 
kinderen in de basisschoolleeftijd rekening 
mee dat in de laatste week van de 
schoolvakantie (zondag 11 augustus tot en 
met vrijdag 16 augustus) weer een spetterend 
vakantieprogramma wordt georganiseerd.  
 
Als vanouds start het programma op zondag met de 
Olympische Dag die dit jaar nog olympischer zal zijn 
dan alle voorgaande edities. 
 
Op maandag gaan we weer met z’n allen een hele 
dag plezier maken in Bobbejaanland.  
 
Op dinsdag en woensdag hebben we een supercool 
thema bedacht voor Bivak Oerle. Wat het thema is 
houden we nog even geheim maar het staat garant 
voor een hoop spektakel.  
 
Bivak voor de oudste groepen is dit jaar weer in 
Valkenswaard en we hebben een heel spannend plan 
dat nu een keer niet aansluit bij het thema van 
Bivak Oerle. Voor de kids: Houd goed je ogen en 
oren open want in de tijd die nu komt tot aan bivak 
zul je af en toe rare dingen zien die iets met het 
mysterie van bivak Valkenswaard te maken zouden 
kunnen hebben. Voor de ervaren deelnemers van 
het vakantieprogramma: het nachtspel krijgt een 
extra dimensie! 
 
Natuurlijk vormt de afsluitdag het laatste onderdeel. 
Voor de kinderen is er die dag weer een gevarieerd 
programma en het einde van deze editie van het 
vakantieprogramma 2019 willen we graag met 
zoveel mogelijk mensen (vaders, moeders, broers, 
zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes etc) onder het 
genot van een hapje en een drankje in stijl afsluiten.  
 
Op www.vpoerle.nl zijn alle belangrijke zaken nog 
terug te lezen, maar nog belangrijker is dat je nu al 
kunt inschrijven: www.vpoerle.nl/inschrijven 
 
Aan iedereen die het vakantieprogramma kent, 
vertel aub aan iedereen die nog niet weet hoe leuk 
dit is en hoe fijn het is voor de kinderen om, voor de 
school begint, elkaar weer te zien in een ontspannen 
sfeer. Dat maakt naar school gaan na de vakantie 
weer iets makkelijker.  
 
Wij hebben nu alvast heel veel plezier met de 
voorbereidingen. 
Team vakantieprogramma Oerle 
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De Braderie 

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Hey mensen 
Deze keer ga ik het 
hebben over mijn kippen. 

 
Ik heb samen met mijn 
broer Devin dertien kippen 
en twee daarvan zijn tam, 
deze kan ik aaien. 
Ze eten legkorrels, hardvoer en restjes van eten. 
Ze leggen tussen de 3 t/m 14 eieren per dag met 
alle kippen samen. 
Het hoogste tot nu toe 
is 54, 45 en 38 eieren in 
een week. 
 
Ze leggen de eieren in 
een huisje dat we zelf 
hebben gemaakt, en ze 
zijn heel lief en schattig. 
Er is er eentje die op 
ontdekking uit gaat, hij 
springt op de regenton,  
dan op het hoge hek en 
loopt via de bovenkant 
naar de wei  
en springt er dan in tussen de alpaca’s waar hij 
verder rond gaat neuzen. 
Hij komt terug door op het poortje van de wei van 
de alpaca’s te springen, daarna op het hek van het 
kippenhok, daarna vliegt hij er zo weer terug in. 
 
Dit was mijn verhaaltje van deze maand, 

 
Groetjes 
Kyan. 

Hallo allemaal 
Ik ga een stukje schrijven 
over de Braderie, waar ik 
mocht helpen in de kraam 
met boeken.  
 
Zondag 7 april gingen wij 
naar de braderie, namens de 
koers van Oers stond er een 
kraam. Hier mocht ik helpen maar eerst ging ik met 
papa en mama over de markt. We gingen kijken bij 
de grasmaaierrace, dat was stoer en leuk om te 
zien. Ook hebben we een suikerspin gekregen en 
gekeken naar het dansen.  
Toen ben ik naar de boekenmarkt gegaan om mee 

te helpen. Ik mocht 
vragen beantwoorden 
van mensen aan de 
kraam. En mocht de 
boeken verkopen. Ook 
deelde we snoepjes uit. 
Het was zo leuk dat ik 
pas om 17.00 naar huis 
ben gegaan. Onderweg 
ben ik nog op de foto 
geweest met de wolf en 
Saar!  
Het was super leuk! 
 
Groetjes Benthe. 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Benthe van Diessen, Mats de Graaf, Saar Kater,  
Kyan van Loon, Amarins Nijlunsing en  
Anouk Spitters. 

Mijn kippen 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Mijn overgrootoma 
 
Hoi ik ben Amarins. En ik 

ga jullie iets vertellen 
over mijn overgrootoma 
die is overleden. 
 
Even een voorstel 
Naam : Maria Hermanna Nijlunsing  
Is overleden op : 3 maart 2019 
Is 104 jaar oud geworden. 
Woonde in : Hattem (was de oudste vrouw van 
Hattem) 
Is begraven op : internationale vrouwendag 
Is overleden aan : ouderdom 
Oma van mijn vader  
Omdat het de ma van oma was noemden we haar 
(de achterkleinkinderen) Omama  
Is jarig op : 28 mei 
 
Het verhaal 
We gingen 2 maart naar ons nichtje Eva, omdat ze 
jarig was. Mijn nichtje woont in Friesland. Dus mijn 
vader dacht: waarom gaan we niet even langs 
omama. Toen belde hij omama. Zij zei : kom maar. 
Ik ben alleen een beetje verkouden. En ik loop zelfs 
met de rollator door het huis heen. Oké gezellig, zei 
mijn vader. In de avond belde mijn vaders tante. Zij 
zei: dat ze met omama naar het ziekenhuis ging, 
dus dat we de volgende dag niet konden komen. De 

volgende dag gingen we dus meteen naar Eva, 
gingen haar verjaardag vieren en bleven slapen. De 
volgende dag kregen we een whatsappje dat omama 
was overleden. Toen ze met mijn vaders tante naar 
het ziekenhuis ging bleek alles oké. Toen ze weer 
thuis was zeiden ze weer dat ze naar het ziekenhuis 
moest. Ze gaf zelf aan dat ze niet wou. In die nacht 
overleed ze. 
 
Dit was mijn stukje over mijn overgrootoma. 

Hertog Jan van Brabant Overgrootoma 

Hallo allemaal. 
Ik ga een stukje schrijven 
over mijn scouting. 
 
Ik zit op scouting Hertog Jan 
van Brabant. 
Ik zit bij de kabouters, dit is 
een groep met meisjes van 
7 tot 11 jaar. 
En Sarah uit mijn klas zit ook bij de kabouters.  
We doen daar heel veel leuke dingen. 
Bv marshmallow roosteren, ren spelletjes, 
bosspellen,  
High tea en we gaan heel vaak op kamp. 
Mijn leiding heet Stefan, Mijke, Tim, Pien, Rianne.  
En Quinty is weg maar komt over 3 maanden terug. 
Je moet bij scouting bosschoenen aan en je krijgt 
een uniform met een das. 
Op je bloes krijg je buttons. 
En ik heb er nog geen want ik zit er pas op.  
 
Ga ook op scouting! 
Ik vond het heel leuk en tot de volgende keer doei. 
 
Groetjes Saar.  
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Hallo allemaal, ik ga het 
deze keer over het kamp 

doen van BIO. 
 
Om te beginnen 
verzamelden we bij BIO. 
Toen gingen we met auto’s 
naar een boerderij. Mijn 
eerste indruk was goed, maar al snel leek het oud te 
zijn dus het zag er niet heel goed uit. Het was te 
doen toen. Toen we binnen kwamen gingen we de 
bedden verdelen dat was moeilijk, omdat er heel 
veel meisjes waren.  

Uiteindelijk hadden we met mijn team een kamer, 
en dat was heel gezellig. Terug naar het kamp, 
nadat alles klaar was toen deden we nog wat 
spelletjes. Al snel moesten de kleintjes naar bed. Ik 
en mijn vrienden gingen ook vroeg naar bed want 
het was heel koud die avond. De volgende ochtend 
was het snel ontbijten, omdat we naar een bos 
gingen om een ruilspel te doen dat was heel leuk. 
Na dat spel gingen we even naar onze kamers 
omdat ze spelletjes gingen klaarzetten. Het waren 
allerlei soorten spellen: een stormbaan, spijkerbroek 
hangen en blind dingen eten (dat heb ik 
overgeslagen).  
 
We moesten ook een dansje voorbereiden om die 
avond te laten zien en wij hebben voor het nummer 
gekozen ‘Lekker met de meiden’. Na de optredens 
was er post voor iedereen ik had er 3. Een van mijn 
moeder, een van mijn tante en een van mijn familie 
in Gelderland.  

BIO kamp 

 

Toen dat was gebeurd moest iedereen een lange 
broek aan doen omdat ze een dropping gingen doen, 
maar ik ging niet mee. Samen met een vriendin 
bleef ik met haar op de boerderij, maar ik bleef niet 
lang wakker.  
 

De volgende dag gingen we ontbijten en daarna snel 
opruimen. Dat ging goed maar het leukste was dat 
we frietjes kregen met een snack. Hierna gingen we 
naar BIO om het kamplied te zingen voor de ouders. 
Dat lied hadden we tijdens het kamp gemaakt en 
geoefend. Nadat ik mijn spullen thuis had gebracht 
ging ik nog even een half uurtje naar de Braderie in 
Oerle.  

Het was een heel gezellig kamp!! Bedankt 
organisatie, volgend jaar ga ik weer mee! 
 
Anouk 

Ik samen met het ‘rode’ team. 

Samen helpen met de afwas. 

Ons verblijf. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Deze keer heb ik een 
interview gedaan met de 
eigenaar van Jamin 
Veldhoven, Patrick 
Straver. Patrick woont 
sinds kort ook in Oerle 
Zuid. 

Cornelis Jamin heeft 130 jaar geleden in Amsterdam 
het bedrijf Jamin opgericht. Het begon met een 
specerijenwinkeltje en groeide uit tot meerdere 
snoepwinkels. In Veldhoven bestaat Jamin al 35 jaar 
waarvan 17 jaar in het City Centrum. Jamin heeft  
93 winkels in heel Nederland waarvan 1 in het City 
Centrum van Veldhoven. Jamin heeft geen winkels 
in het buitenland, het is een beetje een oud 
hollandse snoepgoed winkel. De winkel keten is heel 
erg aan het veranderen, er komen steeds meer 
buitenlandse snoepjes bij. Er zijn ongeveer 1750 
soorten snoep waar jullie uit kunnen kiezen in heel 
Nederland maar bij Jamin Veldhoven zijn er 
ongeveer 800 verschillende soorten snoep.  

Door het jaar zijn er 
verschillende soorten 
thema’s b.v. pasen, 
kerst, sinterklaas, 
halloween. Patrick gaat 
regelmatig naar beurzen 
om daar nieuwe snoepjes 
uit te proberen en te 
bestellen. Dus als je bij 
Jamin wil werken moet je 
wel van snoep houden. 
Als je naar zo’n beurs 
gaat moet je niet alleen 
kiezen wat jij het 
lekkerste vindt maar je 
moet ook naar de klant 
luisteren. Bij Jamin in 
Veldhoven werken 9 
mensen en nog 3 
stagiaires. Patrick 
vertelde dat puur laurier 
drop het duurste snoep is 
die je per kilo kunt kopen.  

Jamin Veldhoven 

Bij Jamin verkopen ze de grootste gummy bear ter 
wereld. En het is ook gelijk het grootste en duurste 
stuk snoep in de winkel.  

Wisten jullie als je een 
kleine gummy beer in een 
beker ranja doet en een 
dag wacht dat de beer  
3 keer zo groot wordt? Het 
is zeker de moeite waard 
om uit te proberen. Jamin 
Veldhoven heeft jaarlijks 
75.000 blije klanten en dat 
is ongeveer 205 klanten 
per dag. De winkel is sinds 
kort alle dagen van de 
week open tot 21.00 uur. 
Sociaal media is heel 
belangrijk voor Jamin, zo 
sturen ze regelmatig snoep 
pakketten naar bekende 
vloggers om hun snoep uit 
te proberen en te 
promoten. Uitdaging van 
Jamin is om klanten in de winkel te houden. 

Patrick vindt snoep ook 
heel lekker maar dat kan 
ook niet anders als je 
eigenaar van een snoep 
winkel bent. Maar als 
Patrick mag kiezen dan 
kiest hij voor een lekker 
bonbonnetje uit zijn eigen 
winkel. 

Mats. 

Mats samen met Patrick 
in de winkel. 

Hele grote lolly's en 
ander snoepgoed. 

Hele grote collectie aan schepsnoep in de winkel. 

Mats kreeg als traktatie 
lolly’s en een hele grote 
gummy bear. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen Kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 

2019 

De volgende kopijdatum is 

31 mei 2019 

  

Juli  
2 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 

Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 
4 Chant 'Oers: slotconcert 20.u in d'Ouw 

School 
5 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
8 t/m  
16 aug. 

St Jan Baptistschool: Zomervakantie 

12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
27 Ophalen oud papier 
 

Augustus 
2 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
9, 10+11 TCO: Bivak 
11 t/m 16 Vakantieprogramma Oerle 
16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 TCO: Afsluiting 
24 Ophalen oud papier 
30 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
31 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
  

September  
1 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 

2 VKS: volksdansen 

3 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

4 VKS: openingsavond 

7 Chemokar Kerkplein Oerle (08:45u-09:45u) 

22 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

25 VKS: kienen 
  

Oktober  
9 VKS: moederdagviering 

23 VKS: bowlen 

27 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

  

November 
4 Jaarvergadering Verenigingen DVO 

5 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

9 + 10 Koers van Oers: Boekenmarkt in d’Ouw 
School 

13 VKS: kaarten en triominos 

17 Sinterklaasmiddag in Oerle 

24 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

25 Openbare vergadering DorpsVereniging 
Oerle 20.30u in d’Ouw School 

27 VKS: sinterklaasavond 

  

Mei  

14 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  
Uit eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57 

17 19u lezing Jacq Bijnen: St Historisch Erfgoed 
over 755 jaar OLV Maria ter Eik 

19 TCO: Verrassingsactiviteit 

21 Boergondisch Oers: Eetbonnen ophalen in 
d’Ouw School tussen 19.00u en 20.00u 

21 St. Jan Baptistschool: 
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u 

23 Boergondisch Oers: Eetbonnen ophalen in 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24+25 Boergondisch Oers  
24+25 ELE Rally Oerle 

25 Ophalen oud papier 

26 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

29 VKS: afsluitingsavond met bbq 

31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Juni  

4 VKS: Fietsen: de van Goghroute 

7 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

9 SJO: Pinksterfietstocht 

10 Muziekvereniging St. Cecilia: 13.30 uur 
Muziek bij school, op veld basisschool 

12 VKS: Fietstocht 

14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14+15  Severinus Kermis 

19 VKS: Fietstocht 

21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

22 70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO 

23 OMTT: Oerse motortoertocht 

23 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

23 Montmartre Zandoerle 

24 Openbare vergadering Dorpsvereniging Oerle 
20.30u in d’Ouw School 

26 VKS: Fietstocht 

28 St Jan Baptistschool: Studiedag
(calamiteitendag) 

29 + 30 TCO: Tieners-4-Tieners 
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Foto impressie Lintjesregen 2019 




